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Suwerenny jak Morawiecki

Na początek spróbujmy ustalić, kto przemawiał 
w imieniu Polski w Strasburgu. Wszystkie państwa 
były tam reprezentowane przez polityków mają-

cych moc sprawczą. Takich, którzy pełnią u siebie naj-
ważniejsze funkcje i podejmują kluczowe decyzje. W cy-
wilizowanym świecie jest to zasada oczywista. Ale nie 
u nas. Choć w Strasburgu wystąpił premier Morawiecki, 
to wiadomo, że w polskich realiach jest to polityk, którego 
pozycja jest zależna od widzimisię prezesa Kaczyńskiego. 
Mateusz Morawiecki próbował się przebić do świata poli-
tyki już za rządów Tuska. A do PiS wszedł po plecach oj-
ca. Kornel Morawiecki, choć trafił do Sejmu z listy Kukiza, 
szybko został przystawką PiS, by pomóc w karierze syno-
wi. I pomógł. Załatwił mu posadę wicepremiera i dostęp 
do ucha prezesa. Okazało się, że młodszy Morawiecki ma 
taki smak na karierę i tak dobrze opanowane urabianie 
przełożonych, że Kaczyński odsunął przaśną i skromnie 
wyedukowaną Beatę Szydło i zamienił ją na salonowca. 

Na nieszczęście dla kraju kompetencje polityczne 
premiera są marne. Ledwo na etapie początkowym. Od-
wrotnie do wysokiego mniemania o sobie, które bierze 
się z ustawionych przez aparat rządowy gospodarskich 
wizyt. Lud pisowski, do którego premier trafia z wielkimi 
planszami, na których wypisane są dary dla miejscowych, 

z radością bierze, co władza daje. Łatwo się wtedy za-
pomina, że jest także inna Polska, bardzo wobec niego 
krytyczna. Dla niej jest on nową wersją Pinokia.

W Strasburgu w imieniu Polski powinien przemówić 
prezes Kaczyński. Bo tylko on wie, co planuje. Ale nie po 
to prezes ma zderzaki. Posłużył się Morawieckim, którym 
pojechał zagrać z Unią w ciuciubabkę.

Nie udało się. Bo i nie mogło. Po raz pierwszy usły-
szałem w różnych językach, że premier mojego kraju jest 
kłamcą, manipulatorem i oszustem siejącym zamęt. Tak 
mówili ważni politycy. A oklaskiwali Morawieckiego wy-
łącznie reprezentanci skrajnej prawicy i zwolennicy roz-
walenia Unii. Morawiecki pod rękę z nimi to obraz groźny 
i zapowiedź złych czasów, które mogą nadejść szybciej, 
niż myślimy. 

PiS robi wszystko, by Unia nie patrzyła mu na ręce. 
Ale przekonujących argumentów w sprawie prawo-
rządności nie ma. Próby wmówienia, że za rządów PiS 
sądownictwo nie jest upolitycznione, to kpina. W Euro-
pie dobrze wiedzą, czym jest Trybunał Konstytucyjny 
Przyłębskiej. Na zastąpienie debaty o praworządności 
dyskusją o zagrożeniu naszej suwerenności też się nie 
dadzą nabrać. Wystarczy zobaczyć, jak suwerenny jest  
polski premier.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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 D a ze o ak ie  Po ak  ierzy  k ams a remiera  
Polacy uwielbiają bajki  W Polsce tradycja opowiadania bajek 

sięga czasów bp  Kadłubka, a niektórzy nawet sądzą, że Galla 
anonima  W PRL opowiadano bajki, ale 
autorom brakowało talentów  Tym bar-
dziej że mieli dużą konkurencję ze strony 
Kościoła katolickiego, którego tradycje 
opowiadania bajek liczą dwa tysiąclecia  
Po roku  twórczość bajkowa rozwi-

jała się bez przeszkód i cenzury  Jednak dopiero niedawno stała 
się naszą produkcją eksportową, choć lepiej przyjmowana jest 
w kraju  Bajkowa rzeczywistość daje nam wytchnienie i nadzieję, 
że gdzieś za siedmioma górami, za siedmioma morzami jest takie 
miejsce, gdzie nie trzeba opowiadać bajek  Tak oczywiście być 
może, lecz wzorem klasyka, między bajki to włożę

Adam Jaśkow

 Gazo y arma e o  
Ciekawe, które to banki i fundusze spekulują na zwyżki cen 

surowców, w tym ropy, gazu czy węgla? Goldman Sachs, J P 
Morgan, Bank of america? Jeszcze jakieś inne? Takie są uroki 

zderegulowanego rynku nansowego, gdzie 
ceny realnych towarów powiązano z aktywa-
mi nansowymi, tzw  derywatami

Paweł Stawicki
•

Mieszkam w budynku spółdzielczym i gaz 
opłacamy w ryczałcie  Czyli dwoje zameldo-
wanych opłaca zużycie gazu za mieszkania, 

w których np  jest zameldowana jedna osoba, a mieszka pięć, 
a bywa że i więcej  Taki gazowy kołchoz w kapitalizmie

Janusz Malendowski

 y o a i a o ie  
Spó nieni, ale ciągle bezkompromisowi wojownicy z PRL na-

dal łkają, że jedynym artykułem stale dostępnym w sklepach był 
ocet , pisze ewa Nowakowska w książce Cie r  szansy  Ja 
na tym occie zagryzanym zapałkami wyrosłam, zdrowa i dorod-
na dziewoja – w przeciwie stwie do dzisiejszej 
młodzieży  Cuda, ludzie, cuda

Małgorzata Markiewicz
•

Na samym occie prawie  mln niewolników 
PRL by nie przeżyło  Udało im się dzięki temu, że 
przegryzali ocet zapałkami, gdyż – jak twierdzi 
styropianowa propaganda trzecio czwartej RP – 
tylko te produkty były dostępne na sklepowych 
półkach w ciągu  lat trwania Polski Ludowej  
Hołd należy też oddać świętym wyklętym, prawdziwym zwy-
cięzcom II wojny światowej, którzy z lasu donosili upodlonemu 
narodowi smalec, bimber i ciepłą odzież, a ponadto w pocie czoła 
budowali dla nich miliony mieszka , fabryk, szkół i szpitali

Rafał Galicki

  e o  zamias  r
Na mocy decyzji prezydenta Zabrza zaczęto zmieniać urokli-

wy kawałek ul  Roose elta na parking  Zdewastowano trawnik 
z pasem róż  Wykopano ok   krzaków róż  Zniszczono piękny 
cis  Rosną w tym miejscu letnie drzewa, przeważnie klony  
Zniszczono im koparkami korzenie, okopując je do  m w głąb 
– tnąc korzenie około  m od pni  Radny tej dzielnicy i okolicz-
ni mieszka cy starają się zatrzymać tę bestialską działalność  
Właściwie to już niewiele jest do zniszczenia, żeby wszystko 
zalać betonem

Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska

FOT. REUTES/FORUM

C  

Będzie praworządność, 
będą pieniądze. Kanclerz 
Niemiec Angela Merkel, 
przewodnicząca Komisji 
Europejskiej Ursula 
von der Leyen i premier
Mateusz Morawiecki. 
Bruksela, 22 października 
2021 r.



Gdzie jest Pawlak?
Nie pytajcie, gdzie są dzieci z Michało-
wa  Bo to już wiemy  Pytajcie, gdzie jest 
Mikołaj Pawlak  Nie wiecie, kto zacz? 
Uciekinier z Białorusi? Niestety nie  PiS 
obsadziło Pawlaka na tronie rzecznika 
praw dziecka  Wśród wielu karykatu-
ralnych decyzji kadrowych tej władzy 
Pawlak lokuje się bardzo wysoko  Dar partii dla dzieci i ich rodzi-
ców jest Kinder Niespodzianką  Ultrareligijny prymus biorący udział 
w niezliczonych naboże stwach jako jedyny w Polsce nie dostrze-
ga pedo lów w sutannach  Jak więc może Pawlak dostrzec dzieci 
uchod ców? Musiałoby mu takie dziecko wpaść pod koła limuzyny

Czaputowicz. Myśl eksperymentalna
W długiej rozmowie z Rzeczpospolitą  na pytanie, czy ktoś za gra-
nicą jeszcze lubi Polskę, Jacek Czaputowicz odpowiedział: Nie przy-

chodzi mi na myśl nikt  o myślenie 
nigdy go nie podejrzewaliśmy  ale 
żeby nie mieć nawet odrobiny poczu-
cia współodpowiedzialności, jaką za 
to osobiście ponosi? Czaputowicz to 
przecież były minister spraw zagra-
nicznych  Niemota, która w historii 
równa jest annie otydze  Tworzyli 

parkę najgorszych szefów dyplomacji w historii  Czaputowicza moż-
na opisać jako nieustanny, od  lat, eksperyment kadrowy  Jest 
wiele miejsc, które do dziś liżą rany po jego rządach  ale od czego 
są kolesie z opozycji? Zawsze jakiś cycek do dojenia podsuną

Zdarta płyta Mioduskiego
Legia Warszawa ma problem  od paru lat ten sam  Nie z trenerami, 
których właściciel zwalnia taśmowo  Na wzór karuzeli, jaką dojna 
zmiana kręci z prezesami spółek skarbu pa stwa  Problemem nie są 
też piłkarze Legii  Bo ile można wy-
magać od kupowanych po taniości 
obieżyświatach i młodych, których 
trzeba pokazać i szybko sprzedać? 
Problemem jest właściciel Legii 
Dariusz Mioduski  Jego znak rozpo-
znawczy to fryzura afro  I coroczne 
zapowiedzi, że buduje silny klub  Taki 
pic dla kibiców  Bo Mioduski wie, 
że znowu sprzeda każdego, po którego zgłosi się kupiec  Po meczu 
w Neapolu może to być bramkarz Cezary Miszta  Choć Legia prze-
grała, to latek był najlepszym piłkarzem warszawskiej drużyny
Na stos Mioduski rzuci trenera Michniewicza  I puści swoją, zdartą 
już płytę od nowa  

A zapłacą parafianie
Para anie z diecezji ełckiej mają wielki ból głowy  Zabulą  mln zł  
Rzucą je na tacę albo w kopertach na dodatkowej zbiórce kasy 
w kościołach  Ktoś przecież musi zapłacić karę nałożoną przez gmi-
nę ełk na para ę św  Józefa w Nowej Wsi ełckiej  Wiadomo, kto nie 
zapłaci  Sprawcy afery  Proboszcz para i ks  andrzej Bryg i biskup 
ełcki  Choć to oni są winni dewastacji cmentarza ewangelickiego 
w Nowej Wsi ełckiej  Zrujnowano historyczne nagrobki, wycięto 
i wykarczowano  drzew  Rozwalono kwaterę żołnierzy z I woj-
ny światowej  a szczątki ludzkie walały się wśród tych zniszcze  
Sprawą zajęła się prokuratura  ale ks  Bryg ma władzę świecką tam, 
gdzie się ko czą plecy
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Ponad 21 tys. przypadków przekroczenia granicy z Bia-
łorusią odnotowały słu by w tym roku  Tysiące migran-
tów docierają do Niemiec  

Z raportu przygotowanego przez EAPN Polska pod 
kierownictwem Ryszarda Szarfenberga wynika, e 
w  r  zasięg skrajnego ubóstwa wzrósł z ,  
do ,  W tym liczba dzieci nim dotkniętych wzrosła 
z 313 tys  do 1  tys  

ukasz ejza, radny sejmiku lubuskiego, który dostał 
się do Sejmu psim swędem z listy PSL Koalicja Polska  
po śmierci posłanki Jolanty edak, został suto nagradza-
nym pomagierem PiS  i karykaturalnym wiceministrem 
sportu

Wyjazd do Zakopanego, Nowego Targu czy Czarnego 
lub Białego Dunajca grozi złapaniem CO iD-1  W Czar-
nym Dunajcu zaszczepionych jest  mieszka ców, 
w Białym Dunajcu , , w Szaflarach , , a w Lipnicy 
Wielkiej 

Wojciech Surmacz, prezes PAP, na zamówienie 
premiera orawieckiego znalazł sprytnego dzien-
nikarza , który podpisał się pod wcześniej napi-
sanym przez urzędników wywiadem z prezyden-
tem Dudą  Spryciarzem  z łapanki okazał się Rafał  
Białkowski  

Adam ichnik, redaktor naczelny Gazety Wybor-
czej , skończył  lat  Ikona opozycji, publicysta, 
pisarz, polityk  Wybitny humanista i erudyta  Postać 
symboliczna i już historyczna  ad multos annos, Sza-
nowny Jubilacie  

Rada Etyki ediów bardzo krytycznie oceniła pre-
zentację zdjęć z zoofilem i pedofilem w T P i Tele-
wizji Trwam  Uznała, że naruszone zostały trzy zasady: 
prawdy, szacunku i tolerancji oraz pierwsze stwa dobra 
odbiorcy

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej długość 
autostrad i dróg ekspresowych zwiększyła się 
ośmiokrotnie  Z  do  km

Piotr oniuszko, przewodniczący Wolnego Związku 
Zawodowego Pracowników Poczty, został przywró-
cony przez sąd do pracy po tym, jak dwa lata temu 
Poczta Polska zwolniła go za wpis na acebooku

Nagrody undacji im  Kościelskich przyznawaną 
twórcom przed czterdziestką otrzymali ałgorzata 
Rejmer i Jan Baron

Synod Kościoła ewangelicko-augsburskiego w taj-
nym głosowaniu podjął decyzję o dopuszczeniu ko-
biet do pełnienia funkcji księ y

Z ,3 mln ton ziemniaków zebranych w  r  
na terenie Unii 1 ,  zebrano w Polsce, która jest 
na drugim miejscu wśród producentów  Po Niemczech 

,

FOT. YOUTUBE



W kogo najbardziej uderza wysoka inflacja?
DR AB  El BiETA C OJNA-DUC ,
prof. UW, była członkini Rady Polityki 
Pieniężnej, była wiceminister finansów

Jak sama nazwa wskazuje, wzrost 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
najbardziej uderzy w konsumentów – go-
spodarstwa domowe i przedsiębiorstwa  
Zarówno w Polsce, jak i na świecie 
wyższe ceny są wynikiem zewnętrz-
nych czynników: pandemii, ale głów-
nie wzrostu cen surowców, zwłaszcza 
energetycznych  Towarzyszą temu inne 
czynniki podażowe, ale także postępują-
cy, również w Polsce, wzrost dochodów 
konsumentów  Kto będzie o arą lub be-
ne cjentem in acji? Zależy to głównie od 
jej trwałości  europejscy bankierzy cen-
tralni i analitycy nie są zgodni w kwestii 
utrzymywania się jej w dłuższym okre-
sie, duża część mówi o jej przejściowym 
charakterze  Jeżeli jednak będzie się 
utrzymywała, twierdzą, dotknie nas, jak 
wszystkich innych  Czy tak się stanie? 
Ryzyko wzrostu cen energii jest oczywi-
ste  Jednak  w Polsce przed utrwaleniem 
się inflacji w średnim okresie będzie 
chronił przewidywany wzrost dochodów 
pracowników i emerytów, korzystne per-

spektywy rozwoju gospodarki oraz doko-
nana podwyżka stóp procentowych

DR ARCiN KęDZiERSKi
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Według najnowszych danych GUS 
pensje w sektorze przedsiębiorstw 
wzrosły o prawie , a więc bardziej 
niż inflacja  To oznacza, że wciąż nie 
uderza ona w pracowników sektora 
prywatnego, zwłaszcza większych firm  
Jednocześnie od kilku lat mamy za-
mrożone płace w sektorze publicznym, 
więc dziś wzrost cen najmocniej uderza 
w pracowników budżetówki  W ramach 
walki z inflacją Rada Polityki Pieniężnej 
prawdopodobnie podwyższy stopy pro-
centowe, więc w najbliższej przyszłości 
osoby mające kredyty muszą się liczyć 
z wyższymi ratami  Nie da się natomiast 
jednoznacznie powiedzieć, w wyborców 
której partii najbardziej uderzają wyższe 
ceny, dlatego że nie mamy danych na 
temat wzrostu wynagrodze  osób pra-
cujących w firmach zatrudniających 
mniej niż  osób, które są w Polsce 
bardzo liczne  

DARiUSZ STANDERSKi,
ekonomista, prawnik, Fundacja Kaleckiego

In acja nie sprawia większego proble-
mu tak długo, jak długo wzrost cen jest 
niższy niż wzrost wynagrodze  Dlatego 
przede wszystkim tracą ci, którzy zarabia-
ją niewiele, a ich pensje były zamrożone 
przez lata  To pracownicy budżetówki 
– nauczyciele, urzędnicy, pracownicy 
administracyjni sądów i szkół  Inflacja 
nie uderza wszędzie z taką samą siłą – 
o wiele więcej stracą np  osoby, które 
muszą dogrzewać mieszkania grzejnikami 
elektrycznymi lub piecykami gazowymi  
Ceny energii elektrycznej i paliw pójdą 
w górę najszybciej i najbardziej  Bardzo 
szybko przełoży się to na ceny żywności, 
a to kolejne uderzenie w domowe budżety 
osób zarabiających najmniej  Szczególnie 
poszkodowani będą emeryci z niskimi 
emeryturami, zwłaszcza mieszkający 
w starej zabudowie, płacący coraz wyż-
sze rachunki

KUBA GiEREJ                                  
czytelnik PRZEGLĄDU

W rolników  Wzrost kosztów produkcji 
jest najwyższy – od  do 
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Robert Walenciak,  
Kornel Wawrzyniak

Wprawdzie arosław Kaczyński 
zdążył już powiedzieć, że Michał 
Dworczyk jest nie do ruszenia, ale na 
kilometr widać, że szefa Kancelarii 
Prezesa ady Ministrów PiS najchęt-
niej wysłałoby na koniec świata, żeby 
ludzie o nim zapomnieli.

Każdy bowiem dzień przynosi 
nowe związane z Dworczykiem sen-
sacje. Od czerwca publikowane są 
w internecie skany z jego skrzynki 
mejlowej. Prywatnej, której używał 
do prowadzenia spraw politycznych 
i która została zhakowana przez ta-
jemniczych włamywaczy. Teraz 
wszystko, co miało być tajemnicą, 
mamy na wierzchu. Pisma kierowa-
ne do Dworczyka, jego odpowiedzi, 
pisma, które były mu przesyłane  
do wiadomości.

Możemy więc patrzeć na kuch-
nię polityczną rządu. Obserwować, 
czym ci ludzie się zajmują, co my-
ślą i piszą  o innych, co pojmują 

z otaczającego ich świata. Możemy 
zorientować się, jaka grupa ludzi 
obsługuje premiera, co ich intere-
suje, a co ignorują. I te informacje, 
wyciągnięte z poczty Dworczyka, za-
równo ich, jak i jego kompromitują. 

uż sam fakt, że szef kancelarii 
premiera używał prywatnej skrzynki 
mejlowej do służbowej koresponden-
cji, powinien skończyć się dymisją. 
Bo świadczy to o jego absolutnym 
lekceważeniu norm bezpieczeń-
stwa. Naraził przez to ludzi, z którymi 
korespondował.

Oczywiście możemy domyślać się, 
dlaczego Dworczyk używał skrzynki 
z portalu internetowego, a nie ofi-
cjalnej, rządowej. Pewnie nie chciał, 
żeby jego korespondencja była prze-
glądana przez ludzi z MSWiA, którzy 
odpowiadają za rządową łączność 
i jej bezpieczeństwo. Chciał w ten 

sposób ukryć się przed ministrem 
Kamińskim i jego ludźmi. 

Dodajmy do tego jeszcze jeden 
element  otóż Michał Dworczyk, za-
nim zaczął szefować KP M, był wice-
ministrem obrony. To stanowisko po-
winno było nauczyć go traktowania 
norm bezpieczeństwa w sposób po-
ważny. ak się okazuje, nie nauczyło.

Dlaczego więc Morawiecki i Ka-
czyński obeszli się z nim tak łagod-
nie  Dlaczego nie wyrzucili go, mimo 
że naraża ich na ewidentne straty

ariera ak z podr cznika i

Dworczyk do PiS trafił z harcer-
stwa. Ale nie z Z P, tylko z konku-
rencyjnego Z , Związku arcer-
stwa zeczypospolitej. Przeszedł tam 
drogę od zastępowego do członka 
naczelnictwa. 

C   
Mic a  worczyk, sze  kancelarii premiera

Dworczyk odgrywa kluczową rolę – załatwiacza  
aceta niby fajnego, ale takiego, którego trzeba się bać, 

bo nie wiadomo, jakie miny zbiera w piwnicy
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Z  dał mu wszystko. Tam po-
znał żonę. Przez Konrada Ciesioł-
kiewicza, który był później rzecz-
nikiem rządu premiera Kazimierza 
Marcinkiewicza, poznał też Adama 
Lipińskiego, jedną z najważniejszych 
postaci PiS. A przez Aleksandrę We-
sołowską poznał jej ojca  Antoniego 
Macierewicza.

Ta znajomość przydała mu się 
już w roku . Wtedy to policja 
znalazła w piwnicach bloku na war-
szawskim Solcu amunicję z II wojny 
światowej. Okazało się, że zbierał 
ją Michał Dworczyk, wówczas stu-
dent  roku historii na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Nic na szczęście 
nie wybuchło, potem list w obronie 
Dworczyka pisali harcerze, określa-
jąc go mianem niefrasobliwego 
zbieracza militariów , a poręczenie 
w jego sprawie złożył Antoni Ma-
cierewicz, wtedy przewodniczący 

uchu Katolicko Narodowego. Spra-
wę udało się więc jakoś wyciszyć. 
Wielbiciel amunicji dostał ,  roku 
więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 
wyrok jest już zatarty

•
Dworczyk, jak pokazuje jego ka-

riera, wciąż o czymś zapomina, coś 
lekceważy. ak ujawniła Bianka Miko-
łajewska z OKO.press,  razy źle wy-
pełnił swoją deklarację majątkową. 
Nie wpisał do niej udziałów w spółce, 
nieruchomości, dochodu ze sprzeda-
ży nieruchomości  Zapomniał, nie 
wiedział, chciał coś ukryć  ak na 
urzędnika państwowego to kompro-
mitująca sytuacja.

A teraz mamy aferę mejlową, któ-
rej też by nie było, gdyby przestrze-
gał procedur

•
Wróćmy na chwilę do począt-

ków kariery Dworczyka. W latach 
 był współwłaścicielem 

biura podróży Pogranicze, które 
organizowało wyjazdy na Ukrainę 
i Białoruś. W roku  wraz z przy-
jaciółmi założył undację Wolność 
i Demokracja, która miała poma-
gać Polakom na Wschodzie. un-
dacja jest wydawcą zakazanych na 
Białorusi polskich pism  łosu 
znad Niemna  i Magazynu Pol-
skiego  oraz portali internetowych, 
m.in. Kresy .pl. Wspiera także Bieg 
Pamięci ołnierzy Wyklętych.

Podczas pierwszego rządu PiS 
Dworczyk już krążył przy władzy, był 
doradcą premiera Marcinkiewicza. 

Koordynował prace nad tzw. pakie-
tem ustaw polonijnych. Były wśród 
nich ustawa o repatriacji i ustawa 
o Karcie Polaka.

Oto więc podręcznikowa kariera 
człowieka prawicy  Z , zbiera-
nie militariów, pomoc Polakom na 
Wschodzie, fascynacja żołnierzami 
wyklętymi . Nic więc dziwnego, że 
dobrze wszedł w środowisko PiS.

Początkowo był pod kuratelą Ada-
ma Lipińskiego. I to jego decyzją 
został rzucony na Wałbrzych. Tam 
otrzymał w wyborach jedynkę, tam 
też doznał pierwszej politycznej po-
rażki, gdy światło dzienne ujrzały tzw. 
taśmy wałbrzyskie, pokazujące tam-
tejsze PiS jako środowisko ludzi zde-
moralizowanych. Ale dał sobie z tym 
radę. ozwiązując wałbrzyskie PiS.

iła worczyka  
czyli a to załatwi

Ale tak naprawdę jego kariera roz-
kwitła dopiero, gdy trafił do KP M. 
Nie było to takie proste, bo wpierw 
był wiceministrem obrony u Anto-
niego Macierewicza. Ale nie poległ 
politycznie wraz z nim, tylko płynnie 
przeskoczył na stanowisko szefa Kan-
celarii Prezesa ady Ministrów. Tam 
zaś w ciągu paru miesięcy zbudował 
własną pozycję. I nie jest to pozycja 
urzędnika, który kieruje kancelarią, 
tylko człowieka od gaszenia politycz-
nych pożarów. Od załatwiania spraw 
nie do załatwienia.

Przykłady  Oto pierwszy z brzegu. 
Mamy rok , czas po wyborach 
samorządowych. Dworczyk wsiada 
do rządowego samolotu na trasie 
Warszawa Wrocław Warszawa. est 
jedynym pasażerem. Po co tam le-
ci  Okazuje się, że upadają właśnie 
rozmowy na linii PiS Bezpartyjni 
Samorządowcy o przejęcie Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego. 
Ktoś musi ratować sytuację. obi 
to Michał Dworczyk. Daje Bezpartyj-
nym Samorządowcom praktycznie 
wszystko, czego chcą, reaktywuje 
połączenie kolejowe z Lubinem, bo 
przecież chodzi o to, żeby sejmiku 
nie dostała PO.

Po wizycie we Wrocławiu leci do 
Katowic. Osobiście rozmawia z Woj-
ciechem Kałużą, wybranym z listy PO 
działaczem Nowoczesnej. Kałuża ule-
ga argumentom ha, ha  Dworczyka 
i to wystarczy. ano PiS przegrywa-
ło Sejmik Województwa ląskiego 

jednym głosem, wieczorem go przej-
muje  głosem Kałuży.

A jeżeli chcemy ciągu dalszego, to 
warto przypomnieć kwiecień  r. 
i głosowanie w Sejmie nad ratyfikacją 
unduszu Odbudowy. PiS nie miało 

w tym głosowaniu zapewnionej więk-
szości, bo Zbigniew Ziobro i jego 
Solidarna Polska zapowiedziały, że 
będą przeciw. Trzeba było więc szu-
kać poparcia gdzie indziej. dzie  Do 
Włodzimierza Czarzastego zadzwonił 
telefon.  Czy możemy się spotkać

W ten sposób w ciągu paru dni 
szef Kancelarii Prezesa ady Mini-
strów załatwił brakujące głosy. Przy 
okazji wywołując wojnę między Le-
wicą a PO.

Ale jeśli chodzi o przeciętnego Ko-
walskiego, to Dworczyk punkty zdo-
był przy innych przedsięwzięciach. 
To on tworzył szpital dla chorych na 
CO ID  na Stadionie Narodowym. 

e pracowało w nim dwa razy więcej 
personelu, niż było chorych  A cóż to 
ma za znaczenie, skoro można było 
posłać w Polskę piękne obrazki poka-
zujące troskę i rozmach władzy

Szczepienia przeciwko co idowi  
Teoretycznie powinien zajmować się 
tym minister zdrowia. ednak pełno-
mocnikiem rządu do spraw szczepień 
został Dworczyk. Dlaczego on  Wi-
docznie Morawiecki uznał, że lepiej 
będzie liczył napływające dostawy 
szczepionek i je rozdysponowywał. 

Dworczyk ma pewną cechę różnią-
cą go od innych polityków PiS. Po-
siada pewne miękkie umiejętności, 
które sprawiają, że potrafi się doga-
dywać, także z politycznymi przeciw-
nikami. Nie obraża, nie pali za sobą 
mostów. Pozwala mu to coraz zręcz-
niej obracać się w świecie polityki. 
A jak ona wygląda i on w niej  poka-
zują ujawnione mejle. 

Cie  łaszczaka

Przechodząc z MON do kance-
larii premiera, Dworczyk przeniósł 
również swoje znajomości, zainte-
resowania i ambicje. Mejle to po-
kazują  wciąż próbuje wpływać na 
armię, zwłaszcza na zbrojeniówkę.  
Ustawiać tam kadry. 

W mejlu z  marca  r. zwraca 
się z prośbą do premiera Morawiec-
kiego o interwencję w produkują-
cych amunicję zakładach MESKO. 
Ma nawet pomysł, jak obsadzić 
właśnie zwalniające się stanowiska 
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kierownicze w firmie: „Mateusz, 
chciałem wrócić do rozmowy ws. 
MESKA i prośby o pomoc. To naj-
większa firma w PL produkująca 
w swoich zakładach amunicję za-
równo do broni małokalibrowej jak 
i artylerii , rakiety oraz prochy.  
Niestety firma jest od lat zarządza-
na nieudolnie, a patologie są kon-
serwowane lub pogłębiają się. Nie 
potrafimy nawet zapewnić samo-
dzielnej produkcji amunicji do broni 
małokalibrowej karabiny, pistolety   
używanej w WP . 

Następnie Dworczyk proponuje 
dwóch ludzi, którzy mieliby podjąć 
się restrukturyzacji firmy. Chodzi 
o Tomasza Stawińskiego i Łukasza 
Komendera. Dwaj świetni fachow-
cy, z doświadczeniem biznesowym, 
sprawdzeni w zarządzaniu, twardo 
stąpający po ziemi, którzy mogą 
szybko osiągnąć pozytywne zmiany 
w MESKO strata za zeszły rok na 
poziomie  mln , a w perspektywie 
ok.  lat polski przemysł amunicyjny 
postawić na światowym poziomie , 
pisze Dworczyk. I dodaje  Michał, 
który w końcu został powołany do 
P Z, przekazał mi, że właśnie będą 
planować zmiany w MESKU, nato-
miast on ma na to minimalny wpływ 
 dlatego piszę do Ciebie. Krótko mó-

wiąc, okazuje się, że  albo pomożesz 
Ty albo nikt. W załączeniu przesyłam 

C  obu panów, krótkie info o firmie 
i wyzwaniach, które przed nią stoją. 
Z góry dziękuję w imieniu Polskich Sił 
Zbrojnych, Michał .

Tak się obchodzi ministra obrony, 
Mariusza Błaszczaka

•
Przez trzy lata doradcą Dworczy-

ka ds. wojskowych był płk Krzysztof 
aj. ego historia jest sama w sobie 

bardzo interesująca. W wojsku od 
 r., jednak przeszedł do rezerwy 

w  r. Potem związał się z Cen-
trum Studiów Strategicznych Anto-
niego Macierewicza. CSS kierował 
zaś acek Kotas powiązany ze spółką 
deweloperską rupa adius, koja-
rzoną z rosyjskimi służbami i oligar-
chami. aj wrócił do wojska, kiedy 
Macierewicz został ministrem obrony 

w  r. W  r. został przeniesio-
ny do rezerwy kadrowej, gdy na jaw 
wyszły jego antyukraińskie i antyse-
mickie wypowiedzi, m.in. podziw dla 
Władimira Putina za zajęcie Krymu. 
Pułkownik wyszedł jednak z cienia 
po raz kolejny w  r., kiedy Mi-
chał Dworczyk, już jako szef KP M, 
zatrudnił go w roli swojego doradcy 
w specjalnym departamencie, nazy-
wanym w kuluarach kancelarii ma-
łym MON przy premierze . 

Płk aj jako doradca szefa KP M 
miał szeroki dostęp do wrażliwych 
informacji o wojsku i obronności. 
W jednym z mejli przekazuje Dwor-
czykowi wieści z terenu  Panie Mi-
nistrze, otrzymałem tzw. głos ludu, 
czyli odezwał się człowiek z terenu . 
Oto co zakomunikował  Panowie 
z WAT zakwestionowali skuteczność 
rakiety OM w zwalczaniu śmi-
głowców rosyjskich nowej generacji 
Ka  i Ka . Z jednej strony chodzi 
o uzbrojenie śmigłowca np. rakiety 
Wichr, ale chodzi też o system walki 
elektronicznej i opancerzenie śmi-
głowca.  Co do zdolności zwal-
czania śmigłowców Ka , Ka , 
Mi  to miałem spore wątpliwości 
wcześniej co do skuteczności OM 
i zestawu PILICA, ale nie miałem 
wystarczającej wiedzy co do sys-
temów walki elektronicznej tych 
śmigłowców .

W mejlach do Dworczyka płk aj 
przesyłał dokumenty, zdjęcia i sche-
maty związane ze sprzętem i taktycz-
nymi działaniami wojska. Większość 
tych informacji specjaliści od wojsko-
wości uznali za zastrzeżone lub pouf-
ne, a więc jest to zdrada tajemnicy 
wojskowej. Wiadomości wyciekły 
na początku czerwca  r. W kon-
sekwencji płk Krzysztof aj odszedł 
z KP M pod koniec tego samego 
miesiąca i można powiedzieć, że do 
tej pory jest jedyną osobą po stro-
nie rządowej, która została ukarana 
w kontekście afery mejlowej. 

Spadochroniarz

Dworczyk daje się też poznać od 
bardziej zabawnej strony. W mejlu  

z  października  r., w którym 
tajemniczy Winston Wolf takie na-
zwisko nosiła postać z filmu uen-
tina Tarantina Pulp iction  dora-
dza szefowi KP M w sprawie spotu 
wyborczego  Nazywam się Michał 
Dworczyk, pracuję jako szef kance-
larii premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Lubię pracę i pracuję ciężko, 
ale w tych wyborach niektórzy ner-
wowi politycy opozycji zarzucają 
mi, że jestem spadochroniarzem na 
Dolnym ląsku. Wiecie co, chciałem 
im coś powiedzieć. To prawda , pi-
sze Winston Wolf w propozycji do 
spotu. Okazuje się, że propozycja 
została w dużej części wykorzysta-
na we właściwym filmiku. Dworczyk 
wychodzi z KP M, wygłasza bardzo 
podobną formułkę i zakłada ciemne 
okulary. Po czym oglądamy spado-
chroniarza wyskakującego z samolo-
tu. To właśnie Wolf proponował sce-
nę ze spadochroniarzem  Widzimy 
Cię daleko, gdzieś tam lecisz, może 
uda się, że chwilę będziesz bliżej. Ale 
jak nie, to też jest ok. Słyszymy ciągle 
Twój głos z offu, gdzie opowiadasz, 
co zrobiłeś dla Dolnego ląska . 

ak się okazuje, nie tylko tajemni-
cza postać Winstona Wolfa zdawa-
ła się pomagać w działaniach P -
owych ministrowi Dworczykowi. We 

wrześniu  r. na kanale Poufna 
rozmowa  opublikowano wymianę 
wiadomości Dworczyka z dzienni-
karzem Krzysztofem Skórzyńskim, 
zajmującym się polityką w T N . 
Wymiana mejli dotyczyła redagowa-
nia treści wystąpienia Dworczyka na 
konferencję prasową z  stycznia 

 r. W wątku widać, że ktoś, kto 
odpowiada z adresu k.skorzynski
gmail.com, poprawia treść uprzed-
nio wysłanej wiadomości, opatrując 
swoje zmiany komentarzami i pogru-
bieniem czcionki, m.in.  to jest już 
wiadome i nie wiem, czy warto jesz-
cze to powtarzać .

Skórzyński tym kontaktom zaprze-
czył. Tłumaczył  września  r. na 
swoim Twitterze, że nie otworzył listu 
od Dworczyka, jak i  tys. innych nie-
przeczytanych mejli. W oświadczeniu 
dziennikarza czytamy  Nigdy nie wy-
mieniałem w tej sprawie mejli z mi-
nistrem Dworczykiem. Nigdy także, 
w żaden, podkreślam  w żaden spo-
sób  nie doradzałem  ani ministro-
wi Dworczykowi, ani jakiemukolwiek 
innemu politykowi, w jakiejkolwiek 
sprawie   Nie wiem, kto miał 

Michał Dworczyk próbuje wpływać na armię, 
zwłaszcza na zbrojeniówkę  Ustawiać tam kadry  
Tak obchodzi szefa MoN Mariusza Błaszczaka
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być adresatem tego mejla, z pew-
nością nie ja. Mejl był jednym z po-
nad  tys. nieprzeczytanych w mojej 
skrzynce . Na podkreślenie swoich 
słów Skórzyński załącza print screen 
ze swojego telefonu ze zbliżeniem na 
ikonkę aplikacji pocztowej, na której 
widnieje ponad  tys. nieodebra-
nych wiadomości. 

Prowadzący kanał Poufna roz-
mowa  zareagowali na oświadczenie 
Skórzyńskiego.  września opubli-
kowali wpis dziennikarza z Twittera, 
a poniżej dołączyli screen z pocz-
ty Dworczyka, tym razem z  r., 
w którym minister pisze na adres 
k.skorzynski gmail.com  Cześć 
Stary, dzięki za chęć pomocy. Wczo-
raj nie dałem rady wysłać mate-
riałów. Wysyłam dziś, pro forma, 
bo wiem, że jest na  za późno, 
aby coś zdziałać. Dzięki jeszcze raz, 
wierzę, że następnym razem lepiej 
uda się to wszystko przygotować.  
Pozdrawiam Michał .

W połowie października portal 
press.pl poinformował, że decyzją 
T N rupy Disco ery dziennikarz 
będzie zajmował się formatami nie-
związanymi z polityką.

•
Dworczyk dba też o kontakt ze 

swoimi fanami w mediach społecz-
nościowych. Panowie, ustalcie, 
który z Was odpowiada na wiado-
mości przesyłane na mój oficjalny 
B. Wiem, że większość to schitt, ale 

choć jednym okrągłym zdaniem trze-
ba odpowiedzieć. Tak aby każdego 
dnia wieczorem konto było czyste ,   
pisze Dworczyk do swoich asysten-
tów w grudniu  r. Stronę obser-
wuje obecnie  tys. osób.

PR nade wszystko

O tym, że dla Dworczyka i jego 
szefa Mateusza Morawieckiego spra-
wy P , prezentowania się w mediach 
są niemal najważniejsze, świadczą 
kolejne mejle. Dowodzi tego kore-
spondencja premiera z prezesem 
PAP Wojciechem Surmaczem. Zna-
my ją, bo premier kierował ją też do 
wiadomości Dworczyka.

Wojtek  pisze więc premier do 
szefa agencji prasowej, teoretycznie, 
tak jak T P, niezależnej od rządu  
czy mógłbyś dać jakiegoś sprytnego 
dziennikarza, aby przeprowadził bar-
dzo pilnie wywiad z panem prezyden-
tem ws. unduszu  narracja jest go-
towa, tylko trzeba ładnie to wszystko 
ująć i poprzecinać pytaniami .

W ten sposób dowiedzieliśmy 
się, jak Morawiecki traktuje media, 
zwłaszcza te, które PiS zdobyło.

Zresztą Morawiecki nie tylko usta-
wia wywiad z prezydentem i zna je-
go treść, zanim jeszcze został prze-
prowadzony, ale też pilnuje, kiedy 
może się ukazać. W tym wypadku 
sprawa dotyczyła powstania undu-
szu Medycznego z budżetem niemal 

 mld zł, którego inicjatorem miał być 
właśnie prezydent Duda. I Morawiec-
ki pilnował, by to wydarzenie zostało 
jak najmocniej nagłośnione. 

Pan prezydent jest panem pre-
zydentem i nie wiem dokładnie, jak 
to ułożymy, ale generalnie chodzi 
mi o treść , kontynuował premier. 
Wzgl. jeżeli decyzja będzie taka, że-

bym ja do precyzował coś w podob-
nym wywiadzie można zrobić to tak 
że pan prezydent mówi o kilku spra-
wach jednocześnie  bardzo waż-
nych, a w tym także o tym funduszu 
a potem kilka godzin później jeszcze 
krótszy wywiadzik pięć pytań ze mną 
gdzie ja doprecyzuję tylko na temat 
tego funduszu w duchu jak niżej . 

W odpowiedzi po  minutach 
prezes PAP miał odpisać  Działa-
my  i zapowiedzieć, że pytania już są 
gotowe i zostaną wysłane do prezy-
denckiego rzecznika Błażeja Spychal-
skiego i do doradcy premiera Ma-
riusza Chłopika. Myślę, że na jutro 
rano  żeby nie przegrzać  rozmowa 
z Tobą. I to już sobie zrobimy na spo-
kojnie , kończył Surmacz.

Tak będzie najlepiej. Tak dzia-
łamy. Dopilnuj tego, Wojtek , 
miał jeszcze napisać premier, 
a w odpowiedzi dostać zapewnie-
nie  Pilnuję .

Mejle miały zostać wysłane  mar-
ca  r. Tego samego dnia w ser-
wisie Polskiej Agencji Prasowej poja-
wił się wywiad z prezydentem Dudą 
dotyczący unduszu Medycznego. 
ako autor wywiadu podpisany jest 
afał Białkowski. Wojtek dopilnował.

•
Ale wcześniej tak kordialnie nie 

było. wiadczy o tym koresponden-
cja między ówczesnym szefem banku 
PKO BP Zbigniewem agiełłą, szefem 
KP M Michałem Dworczykiem, pre-
zesem PAP Wojciechem Surmaczem 
oraz premierem Mateuszem Mo-
rawieckim z lutego i marca  r. 

zecz dotyczy anglojęzycznej wersji 
PAP. ak się okazuje, bardzo w spra-
wę jej powołania zaangażowany był 
wspomniany wyżej agiełło. Pisał on 

 lutego  r. do Dworczyka  Mi-
chał, mam pomysł i prośbę do Ciebie 
o dalsze kroki w sprawie tworzenia 
anglojęzycznej wersji PAP. Załączam 
kosztorysy od Wojciecha Surmacza .

agiełło przesłał też Dworczy-
kowi dokładną instrukcję, jak po-
winien zachować się na spotkaniu 
z Surmaczem  Pytasz się, czy PAP 

fot. Andrzej IwAńczuk/reporter

 ciągu kilku dni Mic a  worczyk zapewni  g osy potrzebne do raty kacji przez 
ejm unduszu dbudowy mimo sprzeciwu bigniewa iobry i olidarnej olski.
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ma korespondentów w Tel Aviwie, 
Berlinie, Brukseli, Paryżu, Londynie 
i Waszyngtonie (w Tel Aviwie – nie 
ma, to wiem, a gdzieś tam są waka-
ty . Ubolewasz nad ich odpowiedzią 
i pytasz się, kiedy naprawią te błędy  
mówisz, że polska racja stanu wy-
maga, aby skupili się na projekcie 
serwisu anglojęzycznego i pieniądze 
mają pochodzić z przyłączenia tej 
PW zeczpospolita   marca mają Ci 
przedstawić aktualny stan realizacji 
tego projektu. Odmaszerować .

Dodajmy, że koszt serwisu, któ-
ry był przedstawiony, to prawie 

 mln zł. A skąd ta suma  To 
 dedykowanych osób dziennika-

rzy, moderatorów, zarządzających 
projektem   średnie wynagrodze-
nie  tys. zł brutto   miesięcy. 
W tę kwotę wliczamy także honora-
ria dla współpracowników , czytamy 
w kosztorysie, którego przygotowanie 
przypisywane jest prezesowi PAP.

 załączeniu przesyłam C

W sieci można też znaleźć mejl do 
Dworczyka od Krzysztofa Nowiny-Ko-
nopki, byłego dziennikarza telewizji 
Trwam, obecnie pracującego w T P. 
Wiadomość z  marca  r.  
Michał, przesyłam C  i dziękuję za 

przekazanie go dalej. Pozdrawiam 
Krzysztof Konopka   do wiadomości 
załączono C .

Podobnego typu mejli jest cała 
masa. edne są wprost do niego, in-
ne do wiadomości. Tak jak np. mejl 
z lipca  r. od podsekretarza sta-
nu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych Pawła abłońskiego do Mate-
usza Morawieckiego. Dworczyka do 
tej korespondencji dołączył premier. 

Mateusz, pisał do premiera wice-
minister, zgodnie z prośbą  bardzo 

chętnie włączyłbym się w prace nad 
ustawą o służbie cywilnej w zakresie, 
w jakim dotyczy ona mojego resortu. 
Mamy prawie gotowy projekt ustawy 
o służbie zagranicznej  której celem 
jest m.in. stworzenie dodatkowej 
ścieżki naboru ludzi do dyplomacji 

. Ze wstępnych naszych analiz 
wynika, że byśmy taką ścieżkę mogli 
wprowadzić, potrzebne jest dodanie 
w ustawie o służbie cywilnej pew-
nego wyjątku, który pozwoli nam na 
większą swobodę w zatrudnianiu lu-
dzi  żeby nie wpadali w reżimy kon-
kursowe służby cywilnej . 

Innymi słowy, wiceminister nama-
wia premiera, by do MSZ można było 
przyjmować po uważaniu naszych 
ludzi , uciekając od wszystkich pro-
cedur, typu wykształcenie czy znajo-
mość języków obcych.

A skąd się biorą nasi  Po części 
pokazuje to korespondencja Dwor-
czyka z ludźmi z województwa dol-
nośląskiego. Oto w mejlu z początku 
lutego  r. pisowski radny anusz 
Maniecki pisze do Dworczyka o sy-
tuacji w powiecie dzierżoniowskim 
 na kogo uważać, z kim rozmawiać 

i w jaki sposób. W liście pojawia się 
też omek, na którego trzeba uwa-
żać, tak jak na wszystkich z wielolet-
nim stażem w PiS tutaj . Pod koniec 
wiadomości Maniecki pisze  Napisz 
do jakich instytucji i na jakie stanowi-
ska jeszcze szukać tu ludzi . Nie jest 
też zaskoczeniem, że w poprzednich 
wiadomościach od lokalnego polity-
ka, jeszcze z końca grudnia  r., 
widzimy załącznik z C  od Maniec-
kiego  Cześć, wysyłam swoje C , 
tak jak się umówiliśmy. Zadzwoń 
albo napisz w wolnej chwili. Pozdra-
wiam. anusz .

om  patriocie

Siła Dworczyka polega nie tylko 
na załatwianiu posad, ale także na 
tym, że może uruchomić konkretne 
pieniądze. Nawet takie, które w skali 
państwa są nieduże

Czołem Michale, pytanie dość dla 
mnie istotne, czy możecie kupić cho-
ciaż  egzemplarzy po  zł tego 
rocznicowego albumu   autorem 
wiadomości jest Adam Borowski, 
kandydat PiS w wyborach parlamen-
tarnych , a sprawa dotyczy zaku-
pu rocznicowych albumów Niepod-
legła . Muszę sprzedać szybko 

 egz., by nie popaść w kłopoty ,  

tłumaczy autor wiadomości. Dwor-
czyk przekazuje wiadomość, pisząc  
Poproś jutro Tarczewską, żebyśmy 

kupili  sztuk o ile mamy na to 
kasę . Wspomniana Tarczewska to 
Magdalena Tarczewska Szymańska, 
dyrektor generalna KP M. Z innych 
mejli wiadomo, że ostatecznie ku-
piono więcej albumów  Michale, 
serdecznie dziękuję za to, że wzię-
liście  albumów  bardzo mi to 
pomogło , czytamy w wiadomości 
z  września  r. Borowski w roz-
mowie z portalem Onet potwierdził 
autentyczność wiadomości, dodając, 
że nie ma sobie nic do zarzucenia.

I trudno uważać inaczej  wszak 
chciał sprzedać i zarobić. Pytanie na-
leżałoby kierować raczej do Dworczy-
ka. e lekką ręką wydaje  tys. zł.

•
To jest zresztą clou afery mejlowej. 

Dworczyk i jego przełożeni próbują ją 
przemilczeć, ale z każdym tygodniem 
jest to coraz trudniejsze. Owszem, 
trudno przypuszczać, że na pocztę 
Dworczyka włamał się haker amator. 
Ewidentnie wygląda to na dobrze 
zorganizowane działanie. Strona, 
na której publikowane są mejle, też 
wygląda na przygotowaną i prowa-
dzoną fachowo. Tropy prowadzą na 
wschód. Tak zresztą broni się Dwor-
czyk, a wspiera go w tym Kaczyński, 
który napisał w komunikacie, że naj-
ważniejsi polscy urzędnicy, ministro-
wie, posłowie byli przedmiotem ata-
ku cybernetycznego  i że został on 
przeprowadzony z terenu ederacji 

osyjskiej . Dodatkowo PiS mówi, że 
część mejli może być fałszywką, więc 
lepiej ich nie czytać.

Ale takie działania są z zasady nie-
skuteczne. Mleko się wylało. Liczy 
się to, co ludzie widzą, a widzą ekipę 
Morawieckiego jako ludzi opętanych 
sprawami autoprezentacji, sprowa-
dzenia mediów do roli lokajów, a do 
tego pochłoniętych załatwianiem 
posad i pieniędzy na różne partyjne 
przedsięwzięcia.

Dworczyk w tej ekipie odgrywa 
kluczową rolę. Załatwiacza. aceta 
niby fajnego, ale takiego, którego 
trzeba się bać, bo nie wiadomo, jakie 
miny zbiera w piwnicy.

 Robert Walenciak
Kornel Wawrzyniak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
k.wawrzyniak@tygodnikprzeglad.pl
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W dobie pozytywizmu wyznaczano dość ostre grani-
ce między nauką a nienauką. Nazywano to zwykle 
linią demarkacyjną nauki i nienauki. Okazało się 

jednak, że sprawa nie jest wcale taka prosta, jak mogło się 
wydawać. Związki przyczynowo skutkowe w świecie spo-
łecznym i ludzkich zachowaniach nie są tak jednoznaczne 
jak w świecie przyrody nieożywionej co nawiasem mó-
wiąc, też jest bardziej skomplikowane, niż kiedyś mogło 
się wydawać . Dziś nauki społeczne i nauki o człowieku 
odrzucają dość prostacki determinizm I wiecznego po-
zytywizmu, ale nie odrzucają go jako takiego. Nikt znający 
współczesną naukę nie powie, że człowiek nie jest w swo-
ich działaniach zdeterminowany. Oczywiście, że jest. Tyle 
że przyczyn zachowań ludzkich także społecznych  nie 
można wiązać z jakimś jednym konkretnym czynnikiem. 
Wiadomo, że nasze zachowania społeczne i indywidual-
ne  są zdeterminowane, ale przez wielką liczbę rozmaitych 
czynników oddziałujących na nas wprost lub pośrednio, po 
drodze oddziałujących na siebie nawzajem. Dziś 
już nikt poważny nie będzie szukał jedynego czy 
choćby głównego czynnika, który spowodował, że 
człowiek np. popełnił przestępstwo. Takie bardzo 
uproszczone teorie, uwzględniające tylko jeden 
czynnik, któremu przypisuje się jakąś moc sprawczą, nie 
tylko są na ogół nieprawdziwe, ale rażą naiwnością, służą 
też budowaniu rozmaitych teorii spiskowych. Ich siłą jest 
to, że w sposób prosty, jak się zdaje, rzekomo tłumaczą 
skomplikowane procesy. Wyobraźmy sobie, że wiedza na-
ukowa zbiór twierdzeń zweryfikowanych bądź weryfiko-
walnych  stanowi jeden zbiór, a wiedza nienaukowa czyli 
zbiór twierdzeń niezweryfikowanych lub nawet z samej 
istoty nieweryfikowalnych, choć czasem prawdziwych, 
przy czym nie wiadomo, które z nich są prawdziwe, które 
nie  stanowi drugi zbiór. Dla pozytywizmu I wiecznego 
granice tych zbiorów były ostre. Dziś uważamy, że tak ostre 
nie są. Są twierdzenia, które na pewno należą do jednego 
z tych zbiorów, a nie należą do drugiego, ale są też takie, 
o których nie wiadomo, do którego z tych zbiorów należą. 
Czyli granica między nauką a nienauką nie jest ostra, jest 
dość płynna. Postmoderniści idą jeszcze dalej, twierdząc, 
że nie ma żadnych granic między nauką, a nienauką. 

Ten przydługi, ale łudzę się, że mimo wszystko dość 
klarowny wywód był mi potrzebny do wykazania istnienia 
pewnej niebezpiecznej, a coraz bardziej wyraźnej tendencji. 
est nią deprecjonowanie nauki, zastępowanie ekspertów 

rozmaitymi pseudoekspertami, czasem zwykłymi hochsz-
taplerami. dy eksperci zarzucają pseudoekspertom braki 
w wiedzy i wynikające z tego błędne wnioski, stojący z bo-
ku obserwator wie tylko tyle, że jedni mówią tak, a drudzy 
zupełnie inaczej, a zatem prawdy albo w ogóle nie ma, albo 

jest nie wiadomo po której stronie. Przykładów jest aż nad-
to dużo. Komisja badania wypadków lotniczych Laska i ko-
misja Macierewicza. Zwolennicy szczepień i antyszczepion-
kowcy i w konsekwencji tysiące ludzi nieszczepiących się, 
bo albo uwierzyli antyszczepionkowcom, albo nie uwierzyli 
nikomu. Swego czasu premier Szydło szczerze wyznała, 
że nie wie, komu ma wierzyć  zwolennikom szczepień czy 
antyszczepionkowcom.

Szerzeniu się wiedzy alternatywnej wobec nauki sprzyja 
niewątpliwie internet. Także inne media, w tym tygodniki 
ilustrowane, na łamach których lansują się albo są lanso-
wani przez niedouczonych dziennikarzy  rozmaici hochsz-
taplerzy, nawiedzeńcy i najzwyklejsi oszuści. Pojawiają się 
rozmaici eksperci , trenerzy , edukatorzy  z dziedzin 
o naukowo, tajemniczo brzmiących nazwach, ale z na-
uką niemających nic wspólnego. Co z tego, że np. meto-
dy detekcji kłamstwa są przedmiotem badań naukowych 
od ponad  lat, a literatura naukowa na ten temat ma 

rozmiary sporej biblioteki. Konkurencyjną wiedzę i umie-
jętności  serwuje w mediach jakaś pani, która nie tylko 
gołym okiem  rozpoznaje kłamstwo, ale nawet obiecuje 

wyuczyć tej sztuki przez internet  w tydzień każdego, kto 
jej wpłaci bodajże  zł. Każdy może zachwalać swoje 
talenty, o których jest przekonany, i umiejętności, które 
sądzi, że posiadł. Może, ale do nieprzekraczalnej granicy 
oszustwa. ak jednak się okazuje, dla organów państwo-
wych, do których powinniśmy mieć zaufanie, alternatywna 
nauka uprawiana przez wspomnianą panią jest tyle samo 
warta, ile dorobek ponad  lat naukowych badań. Po-
ważna instytucja zaprasza ją z wykładem na organizowaną 
przez siebie konferencję

Dla sędziego opinia biegłego będąca w całkowitej 
sprzeczności z nauką jest w pełni wiarygodna, gdyż jest 
jasna i wewnętrznie niesprzeczna  i nadaje się dzięki temu 
do zacytowania w uzasadnieniu wyroku. Przykłady moż-
na by mnożyć. A ileż jest reklam alternatywnej medycyny 
przywracającej zdrowie i usprawniającej seks

Ta tendencja do lekceważenia nauki będzie się nasilać, 
tym bardziej że władze jawnie lekceważą uczonych przy-
najmniej tych nie swoich , marzą o stworzeniu klasy 
neouczonych, do czego przydatny jest im system punkto-
wania publikacji, przy czym to minister przyznaje punkty. 
A ten jest większym uczonym, kto ma więcej punktów od 
ministra . 

j.widacki@tygodnikprzeglad.pl

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

Nauka, nienauka, neonauka

Tendencja do lekceważenia nauki będzie się nasilać, 
tym bardziej że władze jawnie lekceważą uczonych

Jan WidackiZ Galicji
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Marcin Ogdowski

Trochę niepostrzeżenie, bez me-
dialnej wrzawy, rząd PiS przepchnął 
zmiany w budżecie na  r. ed-
ną z poprawek  dotyczącą zwięk-
szenia o ,  mld zł finansowania 
armii  usiłował zablokować Senat. 
Zdominowana przez opozycję izba 
miała inny pomysł na wykorzystanie 
wspomnianej kwoty. Są to środki 
na modernizację sił zbrojnych, a do-
kładnie na zakup czołgów Abrams. 
Ministerstwo inansów wskazywa-
ło, że dodatkowe wydatki zapisane 
w nowelizacji budżetu są wydatkami 
prorozwojowymi. Zakup tego uzbro-
jenia nie przyczynia się do większej 
dynamiki gospodarczej, bo te środki 
wypłyną za granicę. Dzisiaj prioryte-
tem powinna być służba zdrowia , 
argumentował senator Kazimierz 
Klejna z Koalicji Obywatelskiej, 
przewodniczący Komisji Budżetu 

i inansów Publicznych. Na próżno. 
Sejm senacką poprawkę odrzucił, 
a Andrzej Duda  w typowym dla 
siebie, ekspresowym tempie  pod-
pisał nowelę ustawy budżetowej. 
Zgodnie z nią, MON otrzyma w tym 
roku nie ,  mld zł, ale ,  mld zł, 
czyli rekordowe ,  PKB.

Tak wielkimi pieniędzmi MON nie 
dysponowało nigdy po  r. Zaska-
kuje też dynamika zmian w wydat-
kach na zbrojenia. W  r. rząd P 
przeznaczył na ten cel  mld zł, dwa 
lata później koszty utrzymania armii 
spadły o ponad miliard, by w  r. 
przekroczyć  mld zł. ok później 
na obronność wydaliśmy  mld, 
w  r.   mld zł. Tegoroczny 
budżet oznacza, że w ciągu sześciu 
lat doszło do prawie procentowe-
go wzrostu nakładów. W projekcie 

budżetu na przyszły rok przewidzia-
no, że MON otrzyma  mld zł, ale 
ten dokument musi jeszcze przejść 
całą procedurę legislacyjną. Zakła-
dając, że PiS utrzyma sejmową więk-
szość, można przyjąć, że kwota ta 
nie ulegnie znaczącej korekcie. Ma-
jąc z kolei w pamięci doświadczenia 
z nowelizacją, prawdopodobny wy-
daje się scenariusz korekty in plus 
już w trakcie obowiązywania budże-
tu. Niezależnie od tego, czy do niej 
dojdzie, realne nakłady na wojsko 
w  r. i tak mają szasnę przekro-
czyć  mld zł. Większość z dopisa-
nych właśnie MON pieniędzy nie zo-
stanie bowiem wydana w tym roku.

Skarpeta ministerstwa

Zgodnie z ustawą o dyscyplinie 
finansów publicznych, ministerstwa 
zobowiązane są zwracać środki nie-
wykorzystane w danym roku budże-
towym. Sposobem na uniknięcie 

takiej sytuacji jest tworzenie fundu-
szy celowych, których nie dotyczy 
ów reżim. undusz Modernizacji 
Sił Zbrojnych MSZ , gdzie trafi 
,  mld zł ze wspomnianych ,  mld, 

jest więc czymś w rodzaju skarpety, 
w której MON trzyma swoje oszczęd-
ności. Po co  W projekcie ustawy 
budżetowej na  r. przewidziano 

MSZ na poziomie  mld zł i wy-
datki w jego ramach nie większe niż 

 mln zł. adne z zaplanowanych 
zakupów nie mają związku z abram-
sami, o których wspominał senator 
Klejna, co wcale nie podważa praw-
dziwości słów polityka opozycji. 
Potwierdza ją  Mariusz Błaszczak. 
Prezydent podpisał nowelizację 

ustawy budżetowej na  r., dzię-
ki której będzie prawie  mld zł wię-
cej na wydatki obronne. Ustawa 

gwarantuje dodatkowe środki, które 
zostaną przeznaczone m.in. na zakup 
czołgów Abrams , napisał na Twitte-
rze minister obrony.

Tuż po powrocie z niedawnej 
wizyty w Stanach Zjednoczonych 
Błaszczak zadeklarował, że pierwsze 
abramsy pojawią się w Polsce już 
w przyszłym roku. Tymczasem w pla-
nach zakupowych ministerstwa  nie 
tylko dotyczących MSZ, ale całego 
budżetu MON  nie ma o tym choćby 
wzmianki. I być nie może, bowiem 
nie istnieje jeszcze żadna umowa 
z Amerykanami. W sprawie czołgów 
Polska jest dopiero na początku drogi 
 przed nami m.in. konieczność uzy-

skania zgody Kongresu na sprzedaż. 
Ma to nastąpić do końca tego roku, 
ale na etapie planowania budżetu 
MON, w tym zapisów dotyczących 

MSZ, nie można było domniemy-
wać kongresowej zgody. Stąd za-
pisy nieuwzględniające transakcji, 
pozornie sprzeczne z deklaracjami 
ministra i przewidywaniami opo-
zycji. Dla porządku dodajmy, że ca-
łość przyszłej umowy na pozyskanie  

 abramsów, sprzętu towarzyszą-
cego, amunicji i pakietu szkoleniowe-
go, ma opiewać na kwotę  mld zł. 
To dużo więcej niż zasilony właśnie 
MSZ, co pozwala przypuszczać, że 

gros wydatków zostanie poniesio-
nych po  r.

Armia na zakupach

A na co MON wyda pieniądze 
w przyszłym roku  ,  mld zł pochło-
ną pensje dla  tys. żołnierzy zawo-
dowych,  tys. wotowców i  tys. 
pracowników wojska. W tej kwocie 
mieści się również uposażenie dla 
funkcjonariuszy SKW i SWW,  tys. 
kandydatów do służby wojskowej 
oraz tysiąca żołnierzy Narodowych 
Sił ezerwy.  tys. byłych mundu-
rowych otrzyma ,  mld zł z tytułu 
świadczeń emerytalno rentowych. 

a z a n a  
a e a e  ze ł

...a polska zbrojeni wka kuleje. 0  środk w wydanyc   
na nowy sprzęt wojskowy tra  za granicę

MoN otrzyma w tym roku ,  mld zł, czyli rekordowe ,  PKB
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Łącznie zatem wydatki osobowe wy-
niosą ,  mld zł, stanowiąc niemal 
dwie piąte przyszłorocznego budżetu 
ministerstwa. Podkreślmy przy okazji, 
że jest to istotna jakościowa zmiana, 
bo przez większość okresu III P na 
pensje i emerytury przeznaczano aż 
połowę kasy MON a bywały lata, że 
więcej . Przejadanie budżetu zwykle 

wiązało się z ograniczaniem zaku-
pów  utrzymanie etatów definiowa-
no jako cel nadrzędny. W planach na 

 r. lista wydatków na moderniza-
cję techniczną sił zbrojnych jest, jak 
na polskie warunki, imponująca i za-
myka się w kwocie niemal  mld zł 
bez MSZ .

Prawie  mld zł pochłonie budo-
wa systemu obrony powietrznej,  

 mld zł  przygotowania do pozy-
skania samolotów . ,  mld zł 
wydamy na nowy sprzęt dla wojsk 
rakietowych i artylerii, ,  mld zł bę-
dą kosztować śmigłowce dla mary-
narki wojennej. Ale wojsko to nie tyl-
ko broń  na inwestycje budowlane 
przeznaczonych zostanie ,  mld zł, 
niezależnie od  mln zł, jakie pla-
nujemy wydać na projekty infra-
strukturalne, związane z obecnością 
w NATO. Ponad ,  mld zł pójdzie na 

remonty uzbrojenia, w czym mieści 
się przywracanie do jako takiego 
stanu czołgów T . De facto więc 
mówimy tu o kroplówce dla rodzi-
mego przemysłu, bowiem utrzy-
mywanie w linii tych przestarzałych 
wozów już dawno minęło się z sen-
sem. ,  mld zł to pieniądze na zakup 
środków materiałowych  amunicji 

 mld zł , mundurów, paliwa, sma-
rów itp. Planowane jest zabezpiecze-
nie ,  mld zł na prace badawczo-
rozwojowe. Wojsko  jako instytucja 

żywotnie zainteresowana stanem 
infrastruktury drogowej  zapłaci też 

 mln zł daniny na rzecz ządowe-
go unduszu ozwoju Dróg.

Czy to etyczne?

Armia jest jak studnia bez dna  ile 
by w nią włożyć, zawsze znajdą się 
niezaspokojone potrzeby. Zwłasz-
cza w wypadku wojska przez deka-
dy notorycznie niedoinwestowane-
go  a właśnie w takich warunkach 
funkcjonowała polska armia. Zda-
niem specjalistów, by osiągnąć po-
ziom natowskiej czołówki, konieczne 
byłyby zakupy sprzętu i uzbrojenia 
o wartości  mld zł. A to oznacza 

finansowanie na poziomie ,  
PKB przez dekadę. Przekładając to 
na konkrety, przyszłoroczny budżet 
MON powinien zamknąć się w kwo-
cie  mld zł. A później tylko rosnąć. 
Bo lista potrzeb jest długa. W służ-
bie wciąż pozostają ponad letnie 
transportery BWP  do wymiany 
jest ponad  sztuk tego sprzętu , 
marynarka wojenna właśnie straciła 
zdolności podwodne jedyny okręt 
podwodny trafił do remontu , a pro-
gram budowy fregat pozostaje wy-
łącznie programem. Kurczy się flota 
śmigłowców transportowych, pilnej 
wymiany wymagają pozbawione już 
amunicji rakietowej śmigłowce ude-
rzeniowe. Symboliczne możliwości 
ma, i będzie miała w najbliższych la-
tach, obrona przeciwlotnicza.

A to tylko niektóre z priorytetów. 
Czy najważniejsze  Pandemia ob-
nażyła strukturalną słabość polskiej 
służby zdrowia. asne jest, że bez 
zwiększenia nakładów co rusz będzie-
my mieli do czynienia z zapaściami, 
podobnymi do tej z przełomu  
i  r. I że wówczas  jak w czasie 
drugiej i trzeciej fali CO ID   będą 
umierać ludzie w skali podobnej do 
niejednych działań zbrojnych. Wy-
starczy wsłuchać się w argumenty 
protestujących z białego miastecz-
ka. A obszarów państwa dotkniętych 
kryzysem jest przecież więcej. Dość 
wspomnieć edukację, niewydolny 
i przestarzały system energetyczny 
czy całe gałęzie gospodarki odczu-
wające skutki lockdownu. W takim 
kontekście zwiększanie nakładów 
na wojsko wydaje się niewłaściwe, 
a nawet nieetyczne. Szczególnie gdy 
uświadomimy sobie, w jakim stanie 
znajduje się polski przemysł zbroje-
niowy. Najlepiej świadczy o niej fakt, 
że  środków wydanych na no-
wy sprzęt trafi za granicę  głównie 
do USA a w przyszłym roku istot-
na część także do Turcji . Zaorana 
w latach . zbrojeniówka nie jest 
w stanie stworzyć i wyprodukować 
bardziej zaawansowanych rodzajów 
uzbrojenia. Kupujemy więc za oce-
anem, czyniąc z budżetu MON coś na 
kształt unduszu Aktywizacji Amery-
kańskiej ospodarki.

m.ogdowski@tygodnikprzeglad.pl

W sprawie czołgów abrams nie istnieje jeszcze  
żadna umowa z amerykanami  

o nowelizacji bud etu na 2021 r. ojska 
brony erytorialnej dostaną  mln z , 

o 2  mln więcej, ni  planowano.

fot. pIotr o ckI/eA t new
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Beata Igielska

Szczepionki zamówione, dostaw 
brak, ciągle czekamy. Ostatnio były 
we wrześniu. est zainteresowanie 
 mówi farmaceutka z warszawskiej 

apteki.  U nas od połowy września 
nic nie dostarczono, ludzie się złosz-
czą  to aptekarka z Łodzi. Poznań  
 Szczepionki nie są dostępne w hur-

towniach, nie wiemy, o co chodzi. 
zuty pojedynczych opakowań 

sprzedają się w ciągu jednego dnia. 
Ostatnio pojawiły się szczepionki 
donosowe dla dzieci, ale spotykają 
się z niewielkim zainteresowaniem. 

ąbin, małe miasto w centrum Ma-
zowsza   urtownia obiecała, że 
dostaniemy coś na początku paź-
dziernika. Mamy koniec miesiąca 
i nic. Zainteresowanie podobne jak 

w ubiegłych latach. Przygraniczne 
Słubice   Mieliśmy jedną dostawę 
w tamtym miesiącu. Zainteresowa-
nie  O szczepionkę przeciwko grypie 
pyta jedna osoba na dziesięć odwie-
dzających naszą aptekę. Na portalu 

dzie po lek informacja, że a igrip 
jest dostępny w  aptek, Influ ac 
w  aptek.

Marek Tomków z Naczelnej a-
dy Aptekarskiej sprawę widzi tak  

 Szczepionki trafiają do aptek 
transzami, ostatnia była kilka dni 
temu, ale obecnie szczepionki wy-
kupują najbardziej zdeterminowani 
pacjenci, potem sytuacja się uspo-
koi. Natomiast mnóstwo trafia do 

ządowej Agencji ezerw Strate-
gicznych na potrzeby bezpłatnych 
szczepień białego personelu, a tak-
że służb mundurowych, pacjentów 
DPS ów czy hospicjów. Szczególnie 

biały personel musi być zabezpie-
czony na wypadek dużej czwartej 
fali co idu. Pracownicy ochrony 
zdrowia nie mogą sobie pozwolić 
na absencję. Bezpłatne szczepienia 
wymienionym grupom gwarantu-
je rozporządzenie ministra zdrowia 
z  sierpnia  r. w sprawie me-
tody zapobiegania grypie sezono-
wej w sezonie . Weszło  
w życie we wrześniu. 

Prof. Adam Antczak z Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi, przewod-
niczący Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania rypy, w rozmowie 
z PAP stwierdził, że szczepionki 
z agencji słabo się rozprowadzają . 
eśli zaś nie zostaną zużyte w ciągu 

sześciu tygodni, ulegają utylizacji. 
Bo  Polacy zazwyczaj szczepią się 
przeciwko grypie do końca paździer-
nika. Potem tempo słabnie. Zdaniem 

zaś Krzysztofa Bielaka, rzecznika 
prasowego A S, nie odnotowano 
problemów z dystrybucją do punk-
tów szczepień. Od  do  paździer-
nika dostarczono ponad  tys. 
dawek do  punktów. Kolejna 
transza to  tys. Czyli wszystko 
działa. Czy na pewno

owinny y  teraz

 est klops, ponieważ agencja 
przejmuje naprawdę duże dostawy 
z głównego rynku. W związku z tym 
mamy problem z dostępnością 
w aptekach, w przychodniach. 
Szczepionki powinny być dostępne 
teraz. ak przyjdą w grudniu, już nikt 
się nie zaszczepi. rypa to zjawisko 
sezonowe. Po świętach Bożego Na-
rodzenia Polacy nie chcą się szcze-
pić  mówi dr Paweł rzesiowski, 

pediatra, ekspert Naczelnej ady 
Lekarskiej ds. walki z CO ID . 
 Boję się, że będzie problem, gdy 

przegapimy największą gotowość 
ludzi. dy szczepionki przyjdą, jak 
w ubiegłym roku, w grudniu, trafią 
do utylizacji. To wynika z opóźnień, 
z problemów z dystrybucją. Nie ro-
zumiem, dlaczego agencja ściąga aż 
takie ilości z rynku. Czy ktoś policzył, 
ile dawek będzie potrzebnych do 
zaszczepienia grup wymienionych 
w rozporządzeniu  W ubiegłym ro-
ku niektóre szpitale zagwarantowały 
pracownikom szczepionki, kupując 
je z własnych budżetów. Bo nie bar-
dzo wierzyły w zapewnienia agencji. 
Tak samo jest w tym roku  biały per-
sonel tu i ówdzie jest już poszcze-
piony zakupionymi szczepionkami, 
gdy te z agencji są za darmo. Ko-
nieczne jest dynamiczne zarządza-
nie ich zasobami, żeby szczepionki 
się nie marnowały  podsumowuje 

rzesiowski. 
Prof. Piotr Kuna, pulmonolog 

z Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Astmy i Alergii Wydziału Lekarskie-
go w Łodzi   ako lekarz mogę 
wypisać jedno opakowanie szcze-
pionki przeciwko grypie na pół ro-
ku. Uważam jednak, że w przypadku 
pacjentów po . roku życia oraz 
wszystkich chorych cierpiących na 
przewlekłe choroby układu odde-
chowego, sercowo naczyniowe, 
cukrzycę i inne, należałoby podawać 
tę szczepionkę dwa razy w sezonie 
grypowym  jesienią i na początku 
kolejnego roku kalendarzowego. My 
naszych chorych edukujemy w trak-
cie każdej wizyty, widzę większe 
zainteresowanie szczepieniami niż 
w poprzednich latach. Ale co z te-
go, skoro skarżą się, że nie mogą tej 
szczepionki nigdzie dostać. Pewnie 
znów część partii przetrzymywana 
w ządowej Agencji ezerw Strate-
gicznych zostanie zutylizowana. To 
zadziwiająca strategia walki z gry-
pą. Szkoda, bo szczepienie zapo-
biega powikłaniom pogrypowym, 

Duże dostawy szczepionek przejmuje Rządowa agencja 
Rezerw Strategicznych  Dlatego jest problem 
z ich dostępnością w aptekach i przychodniach

zczepionek przeciwko grypie zam wiono w tym roku du o. 
Mimo to w aptekac  ic  nie uświadczymy. o się dzieje

Szczepionkowy klops
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takim jak  zapalenie płuc, zapalenie 
mięśnia sercowego, zawały, udary. 
Zmniejsza też ryzyko pobytu w szpi-
talach. Poprawia odpowiedź immu-
nologiczną organizmu na inne wiru-
sy, w tym na SA S Co .

Farmaceuci do strzykawek

 Zamówionych zostało ,  mln 
szczepionek, zdecydowanie więcej 
niż w poprzednich latach. Dla po-
równania w  r. było to ,  mln 
sztuk, a  tys. trafiło do utylizacji, 
bo nie było zainteresowania  tłuma-
czy Tomków.  Liczymy, że w tym 
roku zwiększy się wyszczepialność, 
bo wcześniej byliśmy na szarym 
końcu Europy, osiągając poziom  
zaszczepionej populacji. Poza tym 
nowelizacja prawa uprawniająca 

farmaceutów w aptekach do kwa-
lifikowania do szczepień i szczepie-
nia z pewnością zachęci pacjentów 
do szczepień  konkluduje Marek 
Tomków.

Chodzi o rządowy projekt noweli  
ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej i ustawy Prawo farma-
ceutyczne. Zyskał on kilka dni temu 
akceptację Sejmu, a wyniki głoso-
wania pozwalają przypuszczać, że 
Senat również nie będzie miał nic 
przeciwko zaproponowanym zmia-
nom. Idąc dalej, prezydent je pod-
pisze. Zatem kwalifikować do szcze-
pień będą mogli felczer, pielęgniarka,  
farmaceuta i ratownik medyczny.

O wprowadzenie tego rozwiązania 
farmaceuci wspólnie z Ogólnopol-
skim Programem Zwalczania rypy 
apelowali od dawna, argumentując, 

że szczepienia przeciw grypie w ap-
tekach ułatwią pacjentom dostęp do 
szczepień dzięki skróceniu ścieżki 
lekarz apteka lekarz.

Wielokrotnie apelowała o to m.in. 
prof. Lidia Brydak, kierownik Zakła-
du Badania Wirusów rypy w NIZP-
PZ , kierownik Krajowego Ośrodka 

ds. rypy. Takie szczepienia spraw-
dziły się na Zachodzie, np. w An-
glii czy olandii. Dlaczego zatem 
wszystkie szczepienia, a zwłaszcza 
te przeciw grypie osób dorosłych, 
nie mogłyby być wykonywane 
przez odpowiednio przeszkolonych 
farmaceutów, w aptekach spełnia-
jących warunki lokalowe  Może 
więc taka możliwość podniesie ni-
kły procent zaszczepionych pra-
cowników ochrony zdrowia, który 
według danych ECDC kształtuje się  
na poziomie ,

Dzięki szczepieniu w aptece pa-
cjent nie będzie czekał na konsultację 
z lekarzem rodzinnym. Po wypisaniu 
recepty na szczepionkę pojedzie do 
apteki. Do tej pory, aby się zaszcze-
pić, szczepionkę musiał dostarczyć 
do lekarza. W jakich warunkach ją 
transportował  Czy nie przerywał 
łańcucha chłodniczego  O to nikt nie 
pytał. Zdecydowanie więc szczepie-
nie w aptece może zwiększyć liczbę 
zaszczepionych. Tym samym będzie 
mniej powikłań pogrypowych, spad-
ną też koszty ponoszone przy ich le-
czeniu, będzie mniej zgonów.

W sytuacji, gdy w Polsce mamy 
mało lekarzy i są przepracowani, po-
moc farmaceutów jest jak najbardziej 
wskazana. Absolwenci wydziałów 
farmaceutycznych są dobrze wyszko-
leni, mają wiedzę na temat mecha-
nizmów działania leków i ich meta-
bolizmu w organizmie. eśli zostaną 
dodatkowo przeszkoleni w zakresie 
procedur związanych ze szczepie-
niem, będą pomocni.

W sezonie grypowym  
odnotowano w Polsce ok. ,  mln 
zachorowań. We wcześniejszym se-
zonie zachorowało ,  mln osób. 
Spadek jest efektem pandemii ko-
ronawirusa. Ograniczono wówczas 
liczbę badań nad grypą, ale też ma-
seczki antyco idowe i lockdown 
zmniejszyły transmisję wirusa.

Warto się szczepić, bo jak podkre-
ślają eksperci, osoby zaszczepione 
przeciw grypie łagodniej przechodzą 
także CO ID . 

 n

ILE KOSZTUJE GRYPA?

W ciągu roku w Polsce, w zależności od sytuacji epidemicznej lata z epidemią lub 
bez epidemii , koszty pośrednie grypy wynoszą od ,  mld do ,  mld zł, tj  od ,  do 
,  PKB  W ciągu roku wirus grypy zakaża od  do  mieszka ców  Wśród osób 

w wieku produkcyjnym na grypę zapada , ,  mln rocznie, w tym w szczycie sezonu 
grypowego , ,  mln osób  W okresie od grudnia  r  do marca  r  liczba 
zachorowa  w tej grupie wyniosła ,  mln, natomiast od grudnia  r  do  lutego 

 r  zaledwie ,  mln  Notowany w Polsce poziom zachorowalności ok   mln  
może powodować od ,  tys  do  tys  zgonów rocznie  W latach  na szcze
pienia przeciw grypie zgłaszało się  mieszka ców Polski, natomiast w pierwszym 
półroczu  r , w związku z początkiem pandemii Co ID , zaszczepiło się zaledwie 

,  populacji kraju  od jesieni  r , z obawy przed gro bą jednoczesnego zacho
rowania na grypę i Co ID , utrzymuje się w Polsce znaczny wzrost zainteresowania 
szczepieniami przeciw grypie

 w        // .

fot. Artur zczepAń kI/reporter


